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Sammanfattning 
I många år har testning varit ett sätt att öka kvalitén på utvecklad programkod. I och med 

teknikens framsteg har testautomatisering blivit ett hett ämne inom programutveckling för att 

effektivisera den manuella testprocessen. Detta examensarbete har undersökt möjligheterna 

att införa automatiska tester hos en avdelning på Handelsbanken, främst integrations- och 

regressionstester. Utifrån förutsättningarna hos avdelningen togs en prototyp fram för att 

demonstrera hur detta skulle kunna fungera på deras Microsoft-plattform. Prototypen bestod 

av en Jenkins-server som utförde tester skrivna i C# med hjälp av MSTest.exe. Testerna 

använde diverse proprietär och open-source ramverk, där tjänster och filer testades med dessa 

ramverk. Prototypen bevisade att automatisk testning kunde införas på avdelningen, men 

underhåll och en tydlig samt omfattande testprocess krävdes.  
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Abstract 
For several years, testing has been a way to increase the quality of developed program code. 

As technology advances, automated testing has emerged as a hot topic in system development 

and has been proclaimed to streamline the previous manual testing process. The purpose of 

this bachelor thesis was to study the possibilities of implementing automated testing at a 

department of Handelsbanken, focusing on integration and regression testing. Based on the 

prerequisites of the department, a prototype focusing on their Microsoft platform was 

developed to demonstrate a possible solution. The prototype consisted of a Jenkins server 

executing tests written in C# with the help of MSTest.exe. The tests used both proprietary 

and open-source frameworks. Services and files were tested using said frameworks. The 

prototype proved that automatic testing could be implemented at the department, but 

maintenance and a clear and comprehensive testing procedure was required.  
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1 Inledning 
Under 1950- och 1960-talet var kvaliteten av utvecklad kod en så kallad “hit-or-miss”-affär, 

vilket innebar att kvaliteten var varierande och programmet kunde likaväl lyckas som 

misslyckas. Trots detta var det inte förrän under mitten 1980-talet som testningstekniker togs 

fram, och det var först under 1990-talet, då det började bli omtalat, som mjukvarutestning 

slog igenom och blev en del av utvecklingsprocessen [1]. I och med tekniska framsteg, togs 

även verktyg fram för automatiska tester för mer tillförlitlighet och för att effektivisera 

arbetet då manuella tester var ett krävande förfarande.  

 

Testning är en viktig del inom utvecklingsprocessen för att säkerställa att all funktionalitet 

fungerar som det är tänkt. Manuell testning innebär att en person, eller ett team av personer, 

utför tester utifrån skrivna testfall. Automatiska tester däremot innebär att tester körs 

automatiskt vid förutbestämda händelser, t.ex. vid en kod-incheckning. Testautomatisering 

medför en del fördelar. Några av dessa fördelar är att testerna kan återanvändas i och med att 

testfall ofta upprepas, för snabbare återkoppling av testresultat samt att det i långa loppet är 

kostnadseffektivt även om implementation kan vara kostsam [2]. Testning är viktigt för att 

säkerställa att produkten fungerar som den ska, och extra viktig inom agila projekt där krav 

och affärsstruktur är föränderliga [3]. Nedan beskrivs problemformuleringen, målsättningar 

och avgränsningar för detta arbete.  

1.1 Problemformulering 
Banksektorn är ett tillämpningsområde där kvalitetskraven på utvecklad kod, om möjligt, är 

viktigare än i de flesta andra sammanhang. Detta examensarbetet utfördes i samarbete med 

Handelsbankens försäkringsavdelning, CDMI, där kravet på kvalité för närvarande innebär 

att all kod testas via manuella rutiner. Dessa manuella tester är resurskrävande både i form av 

tid och arbetskraft. Förutom att det är resurskrävande, är det även en kvalitetsbrist. Detta då 

mänskliga faktorn är involverad, där vissa tester kan utföras felaktigt eller helt utebli. 

Regressionstester, se kapitel 2.3, kan vara svåra att genomföra manuellt [4] och vara en lång 

och utdragen process [5], då det kan vara svårt att identifiera vilka tester som ska upprepas 

vid exempelvis en uppdatering. CDMI har därför ställt frågan om den senaste tidens 

landvinningar inom konceptet automatiserad testning går att tillämpa även inom banksektorn 

och deras avdelning. 
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1.2 Målsättning 
Målet med examensarbetet var att undersöka hur avdelningen CDMI kan implementera 

automatiska tester i sitt system. Detta gäller integrationstester och regressionstester (se kapitel 

2). Följande punkter ska besvaras i arbetet: 

● På vilket sätt kan testautomatisering av XML- och textfiler, anpassat för CDMI, 

genomföras? 

● På vilket sätt kan testautomatisering av bankens tjänster genomföras med 

förutsättningarna hos CDMI? 

● När ska gränsdragningar mot andra system inkluderas i tester (inom CDMI, banken 

samt externt)?  

 

Förutom ovanstående punkter ska det även utvärderas vilka verktyg som krävs för att 

genomföra testerna. Icke-tekniska aspekter, såsom miljö och ekonomi ska tas hänsyn till 

under projektets gång. Om möjligt ska slutligen någon eller alla presenterade ansatser på 

något sätt verifieras. 

1.3 Avgränsningar 
Detta arbete var avgränsat i meningen att det endast behandlade de modernare systemen i 

banken, alltså de på en Microsoft-plattform. Arbetet fokuserade endast på integrations- och 

regressionstester som inkluderade filer och tjänster. Arbetet utfördes under en 10 veckors 

period, och var därför även begränsat i tid.   

1.4 Författarnas bidrag till examensarbetet 
Arbetet utfördes jämnt fördelat mellan författarna. Med detta menas att i så hög mån som 

möjligt har arbetet på rapport, studier och framtagning av resultat med avseende på tid och 

resurser varit likvärdigt. Båda författarna har medverkat i alla delar av arbetet och rapporten, 

alltså har ingen del utförts av endast en person. Handelsbanken, och mer specifikt CDMI, har 

bidragit med datorer, kontorsplats, utvecklingsmiljöer och svar på allmänna tekniska frågor 

kring denna utrustning.  
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2 Teori och bakgrund 
Testautomatisering har funnits i olika former i över 20 år. I dess tidiga stadie var det väldigt 

välkomnat av IT-sektorn, i och med att programvaror började bli mer och mer komplicerade. 

Under denna tid varierade upplevelsen av de nya testverktygen hos organisationer. Vissa 

upptäckte att verktygen krävde mer underhåll och arbete än manuella tester. Verktygen på 

denna tid var inte anpassade för nya teknologier, eller för system som var föränderliga där 

testerna ofta behövde ändras. Efter denna period blev ämnet testautomatisering något 

bortglömt. Efter att tiden fortgick, och IT-industrin fortsatte utvecklas i form av Internet- och 

molntjänster, kom även nya förbättrade testautomatiseringsverktyg för att förbättra testning 

av allt mer komplicerade programvaror. Testautomatisering blev i princip en nödvändighet i 

kontinuerliga leveranser, eng. Continuous Integration/Continuous Development, och agila 

projekt [6]. Continuous Integration är den automatiska processen för att bygga och testa kod 

varje gång en utvecklare gör en kodändring [7].  Nedan presenteras viktiga begrepp, verktyg 

och tidigare utförda arbeten som ansågs vara relevanta inför detta arbete. Till sist ges en 

överblick av bankens system för att förstå helheten av arbetet.  

2.1 Enhetstester 
Enhetstestning innebär att testa de minsta delarna av en applikation. Det kan vara enskilda 

funktioner, gränssnitt, klasser eller liknande. Det används för att säkerställa funktionaliteten 

hos begränsade delar av källkoden. Enhetstestning utförs oftast av utvecklarna själva, och går 

ut på att segregera exempelvis metoder eller klasser för att se att de med ett visst indata ger 

ett förväntat utdata. Vanligtvis utförs enhetstester innan integrationstester. Det finns många 

fördelar med enhetstester, bland annat att fel kan upptäckas tidigt i processen och kostnaden 

för buggfixar blir avsevärt mindre [8].  

2.2 Integrationstester 
Integrationstester liknar enhetstester, eftersom det är funktionaliteten hos en klass eller en 

samling av klasser som testas med hjälp av ett enhetstest-ramverk. Dock är en stor skillnad att 

integrationstester inte är segregerade, t.ex. med hjälp av mock-objekt utan använder sig av 

utomstående komponenter, system, databaser och liknande [9]. Integrationstester innebär att 

testa interaktioner mellan olika system, komponenter och mot omvärlden, exempelvis 

Internet. Vanligtvis utförs dessa tester av en testare, eller av ett team av testare. Enligt ISTQB 

finns det tre huvudsakliga tillvägagångssätt för just integrationstester som kallas för “Big 
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Bang”, “Bottom Up” och “Top Down”. Med Big Bang menas det att alla olika komponenter, 

eller moduler, integreras samtidigt och testas därefter. ISTQB menar att fördelen med detta är 

att alla delar i systemet är färdiga när testningen började. En nackdel är att det kan ta lång tid 

att testa och att det kan bli svårt att hitta ursprungen till eventuella fel, alltså misslyckade 

tester. Bottom Up innebär att testningen börjar från botten av ett systems arkitektur, alltså så 

långt bort från ett eventuellt GUI som möjligt. Fördelen med detta enligt ISTQB är att 

utveckling och testning kan ske samtidigt medan en nackdel är att funktionalitet med GUI, 

eller annat gränssnitt testas först i slutet av testprocessen. Sist är Top Down, vilket egentligen 

innebär motsatsen av Bottom Up, alltså att testprocessen börjar i toppen av systemets 

arkitektur [10]. 

2.3 Regressionstester 
Regressionstester däremot handlar om att upptäcka oavsiktliga buggar som uppstår i samband 

med en uppdatering eller förändring i systemet. Även små uppdateringar i ett system kan 

medföra problem som inte räknats med, och därför är dessa typer av tester viktiga att 

genomföra vid förändringar i ett system. Exempelvis kan det handla om en bugg som 

akuträttats i ett system, och att denna rättning då medfört problem på andra delar av systemet, 

vilket inte räknats med. Automatiska regressionstester är att föredra, då det är tidskrävande 

att utföra dessa typer av tester då de upprepas ofta för att säkerställa att ett problem har lösts. 

Regressionstester anses vara viktiga i system eller applikationer som uppdateras eller 

förbättras ofta [5].  

2.4 GUI-tester 
GUI-tester används för att testa en applikations grafiska gränssnitt. Det kan exempelvis vara 

att bilder, knappar, färger, format och liknande synliga element både ser ut och beter sig som 

förväntat. Förutom detta kan GUI-tester användas för mer komplexa tester som stavning, 

grammatik, om typsnittet är läsbart, om felmeddelanden visas, om element överlappar 

varandra m.m. Dessa typer av tester är viktiga för utvecklare, då användarens upplevelse av 

systemet kan påverkas om gränssnittet inte fungerar som det bör [11].  Dessa typer av tester 

används av verktyg som UFT och Testcomplete, som beskrivs punkt 2.6.1 och punkt 2.6.2.    
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2.5 Automatiska tester 
Vid manuella tester är det en person eller ett team som sitter och utför testerna och då 

ansvarar för att all funktionalitet testas. Automatiska tester, däremot, sker automatiskt med 

hjälp av verktyg. Eftersom manuella tester är tidskrävande och kräver mycket tanke bakom 

dem, är automatiska tester en lösning som är tidssparande. Testautomatisering är lämpligt för 

stora projekt, där mycket kod testas om och om igen [12].  Dessutom resulterar 

automatisering i bättre kvalité på produkterna, och är tidssparande vilken i sin tur resulterar i 

lönsamhet i det långa loppet. Processen för att automatisera tester kräver planering, tid och 

resurser för att testerna ska bli så bra som möjligt. Automatiserade tester som inte tänkts 

igenom kan orsaka mer frustration än glädje. Därför bör inte processen påskyndas, då detta 

ofta kan ha en negativ påverkan av resultatet [13]. 

2.6 Verktyg och ramverk 
Verktyg och ramverk finns tillgängliga för att underlätta testautomatiseringsprocessen. Dessa 

medför funktionalitet som t.ex. loggning av resultat och ger möjligheten att utöka 

testmöjligheterna genom att lägga till fler testbibliotek och kombinera dessa [14]. Nedan 

presenteras de verktyg och ramverk som ansågs relevanta för detta arbete. 

2.6.1 UFT 
Unified Functional Testing, förkortat UFT, är ett verktyg som används för att automatisera 

funktionella tester. UFT erbjuder detta i form av testning av API:er och webbtjänster, men 

även i form av “Record and Playback” [15]. Record and Playback innebär att det går att 

spela in handlingar från en dator, exempelvis musklick och tangentbordstryckningar, och 

UFT översätter sedan detta till ett skript som kan spelas upp igen, automatiskt [16]. Detta 

verktyg nämns i flera tidigare arbeten, se kapitel 2.11. UFT ger även möjlighet att skriva 

skräddarsydda testfall med hjälp av skriptspråk och tillgång till underliggande objekt och 

egenskaper [15]. UFT kräver en betald licens, där priser varierar beroende på vilken version 

som väljs [17]. 

2.6.2 Testcomplete  
Testcomplete är ett verktyg för automatiska GUI-tester med inspelning- och 

uppspelningsfunktion [18]. Detta görs genom att Testcomplete har en algoritm för 

igenkänning av objekt i ett användargränssnitt, som inte är beroende av webbläsare [19]. För 
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att vara flexibla erbjuder Testcomplete flera olika skriptspråk för att skriva testfallen, bl.a. C# 

Script, JavaScript och Python [18].  Testcomplete är en direkt konkurrent till det 

ovannämnda, UFT [20] och därav intressant att undersöka för detta arbete.  

2.6.3 Selenium 
Selenium är en samling verktyg för att automatisera webbläsare. Detta kan användas för 

automatisk testning av tjänster som har ett webbgränssnitt. Selenium sviten är även använd av 

många andra verktyg som har webbläsarautomatisering [21, 22]. Selenium sviten består av 

följande fyra komponenter [23]:  

● Selenium WebDriver - driver en webbläsare, lokalt eller avlägset.  

● Selenium IDE - Mozilla Firefox add-on. Gör så att tester kan spelas in via Firefox. 

Kan också generera kod som kan användas med Selenium Remote Control. 

● Selenium Remote Control - För att kontrollera webbläsare på avlägsna datorer. Kan 

användas med de flesta programspråken och testramverk.  

● Selenium Grid - Utökning på Selenium Remote Control, möjliggör körning av 

webbläsare på flera avlägsna servrar samtidigt. 

2.6.4 Microsoft Unit Testing Framework 
Visual Studio har stöd för en del automatiserade tester, vilka är kodade UI-tester, 

enhetstester, generella tester, ordnade tester och prestandatester. Dessa tester kan köras lokalt 

eller avlägset beroende på konfiguration. Utöver detta stöd finns det även möjlighet att se 

testresultaten direkt i utvecklingsmiljön [24]. Microsoft Unit Testing Framework är ett 

ramverk som används för ovanstående tester i Visual Studio [25]. Som Microsoft [9] skrev, 

kan enhetstest ramverk användas även för integrationstester. Detta kan uppnås genom att 

skriva testerna utan att använda mock-objekt för utomstående beroenden.   

2.7 Databaser i välkänt tillstånd 
Hos CDMI är databaserna i testmiljön avbildningar av produktionsdatabaserna. För att 

testerna ska fungera innebär detta att testerna som använder dessa databaser ofta kommer 

behöva ändras om de är beroende av specifik data. Det kan exempelvis vara att testerna 

förväntar sig ett visst data vid en databashämtning, som sedan jämförs i testerna. Eftersom att 

datat i testdatabasen är en avbildning av produktionsdatabasen är tillståndet okänt, d.v.s. inte 

säkert vad för data som finns. Detta kan då resultera i att datat inte går att jämföra, eftersom 

det förväntade datat är okänt. 
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Detta kan lösas på två följande sätt. Första lösningen är att göra en s.k. “Set Up and Tear 

Down”, vilket innebär att testdatat stoppas in i databasen i början av testet enligt ett API för 

att få det likt verkligt data, och sedan är det denna data som testet körs mot. När testet sedan 

är genomfört ska testdatat raderas. Ett tillvägagångssätt för denna lösning är att göra testet i 

en transaktion. I början av transaktionen stoppas datat in, sedan utförs testet och när testet 

kört klar görs en rollback för att återställa databasen till sitt ursprungliga skick [26].  

 

Den andra lösningen är att köra sitt test innan ändringen har genomförts och sedan spara 

resultatet av det testet. Sedan ska ändringen implementeras och samma test köras igen. Det 

resultatet kan sedan jämföras med resultatet från det första testet, och om systemet inte 

påverkats av ändringen ska dessa två resultat inte skilja sig ifrån varandra. Lösningen kallas 

för ett referenstest. Detta är en lösning som medför att datat som testas mot är “verkligt data” 

och inte data som sätts in i samband med testet, men nackdelen är att det är krävande på 

större system då samma test alltid behöver köras två gånger.   

2.8 Testning av filer 
Filerna som ska testas i detta fall är XML- och textfiler. Syftet är att se så att filerna som 

genereras, som exempelvis utdata, är utformade på rätt sätt och innehåller specifik data.  

2.8.1 Testning av XML 
Testning av XML-filer kan göras i .NET-biblioteket med hjälp av en XML-validator. Detta 

fungerar genom att det finns ett XML-schema att jämföra mot. Ett XML-schema beskriver ett 

XML-dokuments utformning, alltså dess attribut i form av vilka namn och datatyper dessa 

har [27]. Eftersom att funktionaliteten för detta finns i .NET-ramverket fungerar det 

tillsammans med Microsoft Unit Testing Framework beskrivet ovan. Dock nämner Bodewig i 

sin artikel Unit-Testing XML [28] att endast jämföra mot ett XML-schema i många fall inte 

är tillräckligt, eftersom att datat i filen inte testas, utan bara strukturen. Han nämner också att 

detta problem kan lösas genom att programmatiskt gå igenom ett XML-dokument attribut för 

attribut och kontrollera datat, men att detta blir svårt att underhålla då små förändringar i 

strukturen kan medföra mycket jobb för att ändra testerna. Bodewig rekommenderar då 

istället ramverket XMLUnit. XMLUnit är ett ramverk för Java och .Net som är till för att 

underlätta testning av XML-filer för utvecklare. Det kan användas bland annat för att 
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säkerställa att XML-filen har rätt syntax, innehåller viss information eller för jämförelse mot 

andra XML-filer.  

2.8.2 Testning av textfiler 
Testning av textfiler kan utföras i .NET genom att konvertera textfilen till XML-format [29], 

och sedan testa den på något av sätten nämnda i punkt 2.8.1. Det finns också verktyg, kallade 

differensprogram, som kan jämföra en fil mot en referensfil. Ett exempel på ett sådant 

verktyg är WinMerge. Detta verktyg har öppen källkod och kan användas för att jämföra 

filer, för att se om de är likadana eller inte [30].  

 

Utöver detta hade avdelningen ett eget bibliotek, SHB.MDEV.Utility.Record, som kan 

användas för att underlätta att läsa/skriva till filer och i sin tur underlätta testningen. Med 

detta bibliotek definieras först klasser som “records”. Ett record har då ett antal element, med 

olika längder. Figur 2.1 visar en C# klass som använder biblioteket. Klassen representerar en 

bil med elementen namn och färg. Klassen har ett attribut som innebär att det är en fixerad 

längd och dess element utgör 40 respektive 20 karaktärer. RecordStreamWriter och 

RecordStreamReader kan sedan användas för att läsa en fil respektive skriva till en fil.  

 

 

Figur 2.1. En klass som använder biblioteket SHB.MDEV.Utility.Record. 

2.9 Gränsdragningar i tester 
Systemintegrationstester är en typ av integrationstester som innebär bland annat att testa 

gränsdragningar mot utomstående system som Internet eller liknande [31]. Banken har ett 

antal system som kontaktar utomstående tjänster med SOAP-gränssnitt. Dessa gränssnitt är 

främst mot system som tillhör andra avdelningar inom banken. Microsoft skriver också att det 

som skiljer just enhetstester från integrationstester är att inga “fusk” objekt används för att 
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representera andra system. Med andra system menas exempelvis nätverk, filsystem eller 

webbtjänster [9].   

2.9.1 SoapUI 
SoapUI är världens mest använda open-source verktyg för testning av REST- och SOAP-

gränssnitt. Verktyget erbjuder testning i form av funktionstestning, säkerhetstestning samt 

prestandatester. För att erbjuda automatisering av de ovannämnda testerna har SoapUI en 

kommandoradsfunktion, som gör att detta kan kopplas samman med de flesta byggprocess-

verktygen [32]. Testerna i detta verktyg fungerar genom att använda s.k. assertions. Det finns 

flera olika kategorier av assertions, vilka bland annat är [33]: 

● Attribut och Innehåll  

○ Kolla om en viss text finns med eller inte i ett attribut. 

○ Komplex XML-validering. 

● Överensstämmelse, status och standarder 

○ Kontrollera att alla HTTP-nedladdningar faktiskt går att ladda ner. 

○ Kontrollera HTTP-statuskoder. 

○ Kontrollera SOAP-felkoder. 

● Skript 

○ Möjligheten att skriva egna skript för assertions. 

2.9.2 Postman 
Postman är ett s.k. API Development Environment som används för bland annat utveckling 

och testning av API:er. Postman stödjer hela livscykeln för ett API, alltså design, debug, 

automatisk testning, dokumentering, övervakning och publicering [34]. Den funktionaliteten 

som är intressant för detta arbete är testautomatisering. Testningen görs genom att skriva 

testskript i JavaScript som utförs efter en HTTP-förfrågan [35]. Postman körs i en 

sandlådsmiljö, där det finns tillgång till bibliotek för att utföra mer komplicerade tester [36]. 

Med Postman kan då assertions, liknande SoapUI, utföras men i detta fall är alla dessa i form 

av egna JavaScript-skript [37]. Postman är inte open-source, utan kräver en licens varav det 

finns tre olika varianter: en gratisversion, en för $8 per månad och en för $21 per månad. 

Skillnaden mellan dessa är främst hur många API-anrop som får göras samt stöd i form av 

dokumentation och kundtjänst [38].      
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2.10 Automatiseringsserver 
En automatiseringsserver används för att utföra diverse olika uppgifter automatiskt. Dessa 

typer av servrar används ofta för att utföra upprepade uppgifter, som inte behöver 

användarinteraktion [39]. I detta fall behövs det för att köra testerna vid en viss tidpunkt, eller 

vid förutbestämda händelser.  

2.10.1 Jenkins 
Ett verktyg som vanligtvis används vid Continuous Integration/Continuous Delivery är 

Jenkins. Jenkins kan användas för bland annat att automatisera tester. Jenkins kan utökas med 

hjälp av plugins, för att fungera med utomstående programvara [40]. Med hjälp av dessa 

plugins kan bland annat UFT, MSTest (programvara för att utföra Microsoft tester), 

Testcomplete, Selenium, SoapUI och Postman integreras med Jenkins [41-46]. 

2.10.2 Build Manager 
Build Manager är avdelningen CDMI:s egenutvecklade automatiska byggsystem. Detta 

system är ihopkopplat med versionhanteringsverktyget ClearCase. I detta system fanns inte, 

vid tiden för arbetet, möjligheten att använda plugins för att använda utomstående 

programvara. Build Manager har i dagsläget ett visst stöd för enhetstester med hjälp av 

MSTest. 

2.11 Tidigare arbeten 
I rapporten “Success with Test Automation” författad av Brett Prettichord [47] diskuteras 

vikten av att automatiserade tester ofta initialt innebär mer arbete än manuell testning, och att 

det handlar mer om ökad kvalitet. Författaren menar också att det ska diskuteras över vad 

som bör automatiseras och inte. En riktlinje för vad som kan automatiseras skulle kunna vara 

de områden som kräver mest tid att testa manuellt. Automatisering av tester bör endast 

undersökas när det finns en standardiserad manuell testningsprocedur. Efter detta kan 

automatisering undersökas, och då för att öka bl.a. produktiviteten. Prettichord skriver också 

att ett vanligt misstag som görs när automatisering av testning undersöks är att vissa försöker 

automatisera alldeles för mycket på en gång, istället kan endast en liten del behandlas för att 

snabbt få resultat och sedan jobba utifrån det. På detta sätt upptäcks eventuella brister i 

testningen tidigt i processen. Detta bidrar också till att det enklare går att få återkoppling av 
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andra inblandade kollegor, som exempelvis utvecklare, ingenjörer och testare. 

Återkopplingen kan sedan användas för att anpassa testsviten till de inblandade. 

 

Ett tidigare arbete diskuterar användningen av verktyget HP QTP (senare kallat UFT) och ett 

eget ramverk för att automatisera regressionstester i bank- och finansbranschen. Författarna 

diskuterar vikten av kvalitativ och pålitlig mjukvara i just dessa branscher, och hur det kan 

förbättras med hjälp av just HP QTP eller ett eget ramverk. Undersökningen förklarar till stor 

del hur QTP fungerar och hur det kan appliceras. Resultatet av deras undersökning visar en 

ökad effektivitet i form av tid spenderad samt procentuell “pass-rate” av tester med hjälp av 

QTP [48]. 

 

Ett tidigare examensarbete från Mittuniversitetet undersöker just framgångsfaktorerna för 

införandet och användandet av automatiska tester. Undersökningen grundas på svar från 

intervjuer med fyra svenska myndigheter, myndigheternas erfarenhet av testning, och en 

litteraturundersökning gjord av författaren. I arbetet listas framgångsfaktorerna som tagits 

fram i en tabell. Några punkter som ansågs vara relevanta var att börja implementera 

testautomatisering i en mindre skala för att sedan bygga vidare till resten av verksamheten, 

använda pilotprojekt i början för att utvärdera för- och nackdelarna samt välja verktyg utifrån 

vad som ska testas, vilka skriptspråk som används och vilken budget som är satt. Utöver 

dessa punkter nämns det även att regelbundet underhåll av testskript och testdata är viktigt för 

att testerna ska kunna användas under en längre tid och att de testfall som körs ofta är de som 

bör automatiseras för att det ska vara lönsamt [49].   

 

M Fewster skriver i sin artikel “Common Mistakes in Test Automation” om vanliga 

missuppfattningar som uppstår vid automatisering av tester. I början av texten tar författaren 

upp ekonomiska aspekter av testautomatisering. Kostnaden för ett automatiskt test är mer än 

för ett manuellt test, så för att det ska vara ekonomiskt hållbart borde tester som 

automatiserades vara av sådan karaktär att de kommer användas många gånger under dess 

livstid. Fewster skriver också att automatiska tester kostar mer att skapa, implementera och 

underhålla men kostar mindre än manuella tester vid utförandet. Problemet med att försöka 

automatisera för mycket tas också upp. Det medför ofta att det blir många bristfälliga tester 

som blir svåra och dyra att underhålla. Författaren rekommenderar att det börjas med 10-20 

tester som körs på en stabil version av systemet. Man kan på detta sätt tidigt se det valda 
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verktygets positiva och negativa aspekter. Efter detta kan senare versioner av systemet testas, 

för att undersöka hur enkla eller svåra testerna är att underhålla [50].   

 

En författare skriver om hur QTP (UFT i senare utgåvor) tillsammans med Jenkins kan 

användas för automatisk testning. Jenkins är då verktyget som möjliggör att testerna sker 

kontinuerligt, utöver QTP/UFT som står för automatiseringen. Denna parkoppling sker 

genom att skriva ett Visual Basic-skript som startar och kör testet. Detta skript är det jobbet 

som Jenkins ska utföra. Jobbet kan sedan utföras antingen via Jenkins GUI, schemaläggas 

eller via exempelvis en Git push. Det finns även möjlighet att utföra testerna på en avlägsen 

dator (även kallad Slave Machine), för att inte behöva belasta den lokala maskinen där 

Jenkins körs. När jobbet är utfört, alltså testerna körda, kan resultaten exempelvis skickas via 

e-mail till de berörda personerna [41].  

2.12 Bankens system 
CDMI-avdelningen har ett stort och komplext system, med uppemot 60st moduler som alla 

kommunicerar med varandra på olika sätt. Dessutom är komponenterna olika moderna, där 

vissa delar av systemet utvecklades på 70-talet, medan andra system är mer moderna. Vid 

slutet av varje arbetsdag lyfts dagens utvecklade kod från utvecklingsmiljön till testmiljön, 

eller från en testmiljö till en annan. CDMI har bland annat separata testmiljöer för 

funktionstester, systemtester och prestandatester. Där testas koden innan produktionssättning. 

CDMI har en ny release varje kvartal, d.v.s. de produktionssätter en uppdaterad version av 

systemen fyra gånger per år. Figur 2.2 ger en överblick av hur avdelningen CDMI:s system 

ser ut, där den rödfärgade texten är komponenter/moduler. De gråa datorerna är Microsoft 

servrar och de vita är databaser [51]. 



 13 

Figur 2.2. Överblick av CDMI:s systemet.  

 

Handelsbanken har sedan tidigare en definierad testprocess som består av fyra aktiviteter, 

som även inkluderar automatiska tester. Bankens avdelningar bör förhålla sig till dessa vid ett 

eventuellt införande. Dessa fyra steg lyder enligt följande [52]: 

● Planera och utvärdera huruvida det är lönsamt att implementera testautomatisering 

och vilka förutsättningar det specifika projektet har för att lyckas med detta. Utifrån 

detta ska en plan och strategi tas fram. 

● Förbereda och vara redo för att genomföra automatiska tester. Detta kan innebära att 

utifrån planen och strategin ta fram automatiserade tester och testmiljö som testerna 

ska exekveras i.  

● Genomföra, där syftet är att schemalägga och exekvera de automatiserade testerna. 

Innan genomförandet av testerna ska de definierade och överenskomna startkriterierna 

och testplanen vara uppfyllda. Rutinerna för dokumentationen av genomförda tester 

ska fastställas i teststrategin eller testplanen, och likaså rutiner för avvikelsehantering. 

Testfasen ska godkännas när godkännandekriterierna från testplanen är uppfyllda.   
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● Avsluta och paketera de automatiska testerna och testresultaten. Testmaterialet ska 

paketeras och överlämnas för att fortleva i förvaltning. Till sist ska testmiljöer 

återställas och eventuella testdata återlämnas.  
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3 Metod och resultat 

I detta kapitel presenteras olika metoder som kan användas för att undersöka möjligheterna 

gällande testautomatisering hos CDMI. En detaljbeskrivning av det valda tillvägagångssättet 

presenteras följt av resultatet av den valda metoden med fokus på att besvara 

frågeställningen.   

3.1 Potentiella lösningsmetoder 
Det fanns flera tillvägagångssätt för att svara på arbetets frågeställning, d.v.s. hur det olika 

delarna för testautomatisering kunde implementeras hos CDMI. Nedan listas de övervägda 

metoderna.  

3.1.1 Intervjuer med företag som har erfarenhet av automatiska tester  
Intervjuer kunde genomföras med företag och organisationer som har erfarenhet av att införa 

automatiska tester, och själva använder det. Denna kunskap kunde sedan användas för att ta 

fram en handlingsplan för CDMI, utifrån lärdomar från dessa intervjuer. Att företag har 

erfarenhet av detta betyder att fällor, eventuella problem och framgångsfaktorer kunde 

utnyttjas för detta arbete. Dock kunde det vara så att företagen använde annan teknik eller 

hade en annan struktur i sitt arbete vilket skulle medföra att intervjuerna inte bidrog med 

information som kunde nyttjas för just CDMI:s behov.  

3.1.2 Intervjuer med företag som säljer automatiska testverktyg 
Intervjuer med försäljare av automatiska testverktyg kunde genomföras för att svara på hur 

automatisering skulle kunna gå till hos avdelningen. Detta tillvägagångssätt liknar metoden 

ovan, men istället för att få information från ett företag med erfarenhet kring 

testautomatisering, ger detta information från en expert som är kunnig inom sitt område, och 

kan därför ge rekommendationer anpassat till behovet. Dock tenderar säljare ofta vara 

partiska kring deras produkter, då säljare drivs av viljan att sälja [53]. 

3.1.3 Pilotprojekt/prototyp baserad på litteraturstudier  
Pilotprojekt/prototyp i detta sammanhang innebar att en grundläggande implementation av 

automatiserade tester skulle genomföras. Detta för att kunna visualisera en fullständig 

framtida lösning. Prototypen skulle då vara baserad på litteraturstudien genomförd i arbetet 
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samt organisationens behov och förutsättningar. Prototypen tillhandahöll i detta fall 

grundläggande funktionalitet med hjälp av verktyg, ramverk och tekniker som tagits fram i 

litteraturstudien. 

3.1.4 Metodval 
Tidigare arbeten visar på att användningen av pilotprojekt, och att endast testa en liten del av 

ett system med ett mindre antal tester är en viktig faktor vid införandet av automatiska tester 

[47, 49, 50]. Förutom detta finns ett antal nackdelar med intervjuer, utöver det som nämns i 

punkt 3.1.1 och 3.1.2. Dessa nackdelar är främst att intervjuer generellt inte är lika objektiva 

som andra metoder. Intervjuer är generellt mer resurskrävande och datainsamlingen förlorar 

anonymitet och leder till att respondentens egna synpunkter och åsikter ofta blandas in (kan 

vara en fördel i andra fall) [54]. Därav valdes det att implementera en prototyp baserad på 

litteraturstudier (se punkt 3.1.3), med några få testfall mot bankens system. Studien från 

Mittuniversitetet, se punkt 2.11, visar att val av verktyg bör vara anpassat för organisationen i 

fråga för att lyckas med automatiska tester [49]. Därför kommer tekniker och verktyg 

implementerade i prototypen väljas utifrån CDMI:s förutsättningar.   

3.2 Detaljbeskrivning av vald metod 
Eftersom att avdelningen inte har någon erfarenhet av de skriptspråk som nämns tidigare, och 

att liknande funktionalitet finns i ramverk och verktyg som inte kräver en betald licens, 

valdes verktygen UFT och Testcomplete bort. Eftersom Microsoft Unit Testing Framework 

ligger nära utvecklarna (i Visual Studio) och att testerna kan skrivas i .NET [25] som de har 

erfarenhet av valdes detta för generella integrationstester, som att testa databasanrop, eller 

anrop till andra tjänster. Utöver detta har andra delar av banken redan använt sig av 

UFT/QTP och även CDMI-avdelningen har vid ett tidigare tillfälle testat detta. Problemet 

enligt dem är att dessa tester, som inte utvecklarna själva skriver, inte underhålls och i sin tur 

inte kan användas längre. Anledning till att alla utvecklare inte får varsin licens för UFT är att 

licenserna kostar [17], vilket skulle motsvara en större summa om alla fick varsin licens. 

Eftersom att CDMI i nuläget inte har ett dedikerat testteam, så är detta inte aktuellt. 

För att testa XML-filer valdes ramverket XMLUnit, då det erhåller den nödvändiga 

funktionaliteten. För att testa textfiler valdes differensprogram som WinMerge bort, för att 

det endast kontrollerar om filer är likadana och inte har funktionalitet för upptäcka skillnader 
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i struktur [30]. Detta medförde att antingen konvertering till XML eller en egen lösning med 

SHB.MDEV.Utility.Record kvarstod. Det senare valdes, då konvertering till XML var ett 

onödigt steg för att uppnå samma syfte. Med detta menas att SHB.MDEV.Utility.Record 

syfte var att serialisera filer på ett strukturerat sätt vilket, i princip, också är syftet med XML. 

Att det egna biblioteket redan var anpassat för CDMI och deras filer var en bidragande faktor. 

Eftersom att systemet är så pass komplicerat som det är, kan inte endast ett verktyg användas 

för fullständiga integrationstester, utan flera verktyg behöver kombineras för bästa möjliga 

förutsättningar att skapa bra tester. För att få sammanföra alla olika verktyg och ramverk 

behövs en automatiseringsserver. Jenkins valdes för detta då det är väldokumenterat, open-

source och beprövat inom området. I en undersökning av 6st populära Continuous 

Integration-verktyg av Denis Polkhovskiy visades det att Jenkins är att föredra [55]. 

Banken har, som tidigare nämnt, ett befintligt egenutvecklat byggverktyg Build Manager. 

Som ett alternativ till Jenkins undersöktes detta för att få en uppfattning om möjligheterna att 

vidareutveckla verktyget för att stödja automatiska integrationstester. Build Manager har stöd 

för automatiska enhetstester med hjälp av MSTest som nämnt ovan. Det finns därav ett 

embryo i denna programvara att vidareutveckla för att stödja integrationstester. Utöver detta 

behövs även stöd för utomstående testprogramvara implementeras. Build Manager behöver i 

detta fall utökas för att stödja regressionstester, alltså stöd för att på något sätt hålla koll på 

tidigare tester och kunna köra alla dessa igen. Dock krävs det avsevärt med utveckling för att 

uppnå den önskade funktionaliteten i Build Manager. På grund av det samt det faktum att 

arbetet är avgränsat i tid, blir redan beprövade verktyg, lösningar och processer arbetets 

fokus. 

Testdatat som skulle användas med prototypen var fördefinierat. Detta innebar att datat inte 

var produktionsdata, utan skapades endast för testernas skull.  

3.3 Hårdvara och infrastruktur 
Infrastrukturen som behövdes för prototypen bestod av en Windows baserad server som 

kommunicerade över Handelsbankens intranät mot en testmiljö, se figur 3.1. Testmiljön 

bestod av den senaste versionen av CDMI:s system.  
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Figur 3.1. Överblick av prototypens infrastruktur 

3.4 Prototyp 
Nedan beskrivs prototypen som togs fram för automatisering av tester. Först ges en överblick 

av prototypen och sedan beskrivs den mer detaljrikt. 

3.4.1 Överblick 
Prototypen bestod främst av en Jenkins-server som kördes som en tjänst på Windows servern 

nämnd ovan. Jenkins-servern utförde schemalagda integrationstester, men det fanns även 

möjlighet för att starta tester via Jenkins användargränssnitt eller via ett HTTP-post anrop. 

Testerna skrevs i Visual Studio med hjälp av ramverket Microsoft Unit Testing framework. 

Testerna utfördes sedan automatiskt genom att Jenkins utförde ett Windows Batch-

kommando som anropade programmet MSTest.exe som i sin tur körde testerna och 

rapporterade tillbaka till Jenkins. Figur 3.2 visar en del av Jenkins användargränssnitt, där 

olika jobb och dess utfall, senaste lyckade och misslyckade körningar syns. Jobben följde en 

viss namnstandard för att strukturera testerna, och på ett tydligt sätt kunna avgöra vilka tester 

som berör vilka system.  

 
Figur 3.2. Jenkins användargränssnitt med ett antal jobb. 
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3.4.2 Detaljbeskrivning 
Nedan beskrivs i detalj hur prototypen utvecklades utifrån målsättningarna som är definierade 

i kapitel 1.2. 

3.4.2.1 Testning av tjänster 

Testerna skrevs i Visual Studio och formulerades i C# och .NET med hjälp av testprojekt. 

Dessa testprojekt bestod av testklasser som i sin tur innehöll testmetoder. Testerna riktades 

mot tjänsten kallat OFFE, avdelningens offertsystem. Se figur 3.3 för pseudokod för ett av 

testernas som användes i prototypen.  

 

 
Figur 3.3. Pseudokod för en testmetod som förväntar sig fel vid ny offert med en gammal 

person. 

 

Testerna kategoriserades, visat i figur 3.3, för möjligheten att gruppera tester. På så sätt kunde 

det väljas vilka tester som skulle köras, utan att behöva köra alla tester. Utöver detta kunde en 

grupp tester anges istället för varje test individuellt, vilket skulle resultera i många Jenkins 

jobb. När projektet, som innehöll tester, byggdes av Visual Studio genererades det en .dll-fil. 

Denna fil användes för att köra testerna från MSTest.exe. Eftersom att testerna var 

integrationstester fanns det beroenden till andra system, exempelvis 

försäkringsetableringssystemet, ETAB. Detta innebar att .dll-filer även för dessa system 

behövdes i samma arbetskatalog. Testerna konfigurerades att köra mot testmiljön via en 

konfigurationsfil i projektet, som avgjorde vilka tjänster och databaser som skulle anropas i 

vilken miljö.  
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3.4.2.2 Testning av filer 

Testning av XML-filer genomfördes genom att skriva tester i C# och .NET med ramverket 

XMLUnit. XML-filen som testades i denna prototyp var en utskriftsfil av en offert. Filen  

genererades av kod som kontaktade OFFE-tjänsten, vilken också hanterade 

utskriftsdokument. XMLUnit-testerna validerade först filen mot ett XML-schema, för att 

säkerställa att filens struktur var korrekt. Efter att denna validering var genomförd och 

lyckad, testades filen ytterligare. Detta utfördes då ett XML-schema kan vara bristfälligt. I 

detta fall var en sådan brist att ett postnummer, som fanns med i filen, var definierat som en 

textsträng i schemat, trots att ett postnummer, i Sverige, alltid består av fem heltal och 

inkluderar ett mellanslag. För att lösa detta problem användes XPath-valideringar, vilket 

förenklades med XMLUnit. XPath-valideringar ledde till att ett attribut i en XML-fil, i detta 

fall ett postnummer, lästes in med C# till en textsträng. Denna textsträng testades sedan med 

System.String-metoder i .NET för att validera längd, innehåll och struktur programmatiskt.  

 

Även testning av textfiler genomfördes genom att skriva tester i C# och .NET. För detta 

användes inget färdigt ramverket, utan avdelningens egendefinierade bibliotek nämnt i rubrik 

2.8.2. Prototypen innehöll ett test som involverade ett system som hanterade dessa filer. Detta 

system utförde ett antal olika batch-steg, varav ett av dessa var att läsa in en textfil genererad 

av ett annat system, PARI, och spara det till en kunddatabas. Inläsningen av denna fil 

utfördes med avdelningens tillvägagångssätt förklarat i punkt 2.8.2. För att testa denna fil 

skapades egna batch-steg. Dessa steg var följande: 

1. Hantera fil innan bearbetning (utförs av systemet på förfråga av testet) och låt filens 

sökväg peka på en välkänd fil. 

2. Bearbeta filen, d.v.s. extrahera information, och spara till kunddatabasen. Allt detta 

utförs av systemet på förfrågan av testkoden.  

3. Utför förfrågningar mot kunddatabasen, för att undersöka om filens information har 

lästs in rätt och sparats på korrekt sätt i databasen. Detta utförs endast direkt av 

testkoden, utan någon kontakt med systemet.  

 

Att filen lästs in rätt i steg tre innebär att informationen från referensfilen (som är av korrekt 

format, och kan ses som ett facit) som används lästs in rätt och sparats korrekt i databasen. 

Om detta test går igenom, innebär det att systemet fortfarande fungerar med en rätt 

strukturerad in-fil. Syftet med detta test var att säkerställa kvalitén på in-filen.   
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3.4.2.3 Jenkins 

Testerna kördes från Jenkins genom att ett nytt jobb sattes upp. Konfigurationen av detta jobb 

innehöll ett Windows Batch-kommando som skulle utföras klockan 21:00 varje kväll. För 

denna schemaläggning skrevs “00 21 * * *” i jobbets konfiguration. Windows Batch-

kommandot kallade på MSTest.exe och instruerade programmet att köra testerna. 

Kommandot kallar på MSTest.exe med olika attribut. I figur 3.4 kallar detta kommando på att 

köra testet vars pseudokod visas i figur 3.3.  

 

 
Figur 3.4.  Kommando för att kalla på MSTest.exe. 

 

Kommandot för att anropa MSTest från Jenkins varierade för olika tester, beroende på vilken 

kategori det behandlade, vilken .dll-fil samt vilken inställningsfil som användes. MSTest.exe 

returnerade sedan med “Success” eller “Failure” beroende på testernas status.  Jenkins 

fångade upp detta, och rapporterade resultatet via användargränssnittet. Det fanns även 

möjligheter att se detaljer i Jenkins kring den lyckade eller misslyckade körningen via konsol 

output, se figur 3.5. Utöver detta användes en insticksmodul med Jenkins för att via email 

rapportera om eventuellt misslyckade och instabila körningar [56].  

 

  

Figur 3.5. Utfallet av en körning av schemalagda automatiska tester. 

 

Jenkins bidrog även till att regressionstester kunde utföras. Detta uppnåddes genom att länka 

samman olika jobb. Detta innebar att efter att ett Jenkins jobb utförts skulle även andra jobb 
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utföras, för att säkerställa att andra tester fortfarande lyckas. Detta då en ändring i 

programkod kan medföra oväntade problem på andra håll. För att sammanlänka jobb 

ändrades jobbkonfigurationen i Jenkins. Utöver detta kunde en användare gå in i Jenkins 

användargränssnitt och utföra önskade tester genom att köra de berörda jobben igen. 

3.4.2.4 Gränsdragningar 

Testerna som sattes upp inkluderade beroenden och gränsdragningar mot utomstående 

system. I punk 2.9 beskrivs det att dessa typer av beroenden bör inkluderas i fullständiga 

systemintegrationstester, men exkluderas i enhetstester. Eftersom att arbetet och prototypen 

fokuserade på integrationstester har dessa inte exkluderats i ovanstående tester. Prototypen 

som togs fram innehöll tester som har kontakt med utomstående gränssnitt, detta genom att 

kontrollera att datat som mottogs vid en förfrågan mot gränssnittet var som förväntat.   
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4 Analys och diskussion 
Målet med arbetet var att undersöka huruvida automatiska integrations- och regressionstester 

kunde implementeras utifrån CDMI:s förutsättningar. Detta inkluderade även tester av filer 

och att ta reda på när gränsdragningar skulle testas. Prototypen som togs fram var ett Proof 

Of Concept, som bevisade att testautomatisering inom CDMI är möjligt att införa. Denna 

prototyp baserades på hur testprocessen ser ut i dagsläget hos avdelningen, där testerna utförs 

av utvecklarna själva, varav testkod skriven i Visual Studio implementerades. Jenkins valdes 

som automatiseringsserver, då det var en server som var väldokumenterad och lätt att komma 

igång med. Om CDMI istället skulle vilja använda Build Manager är detta en möjlighet där 

vidareutveckling av Build Manager kan resultera i liknande funktionalitet som Jenkins har. 

 

Testerna i prototypen skrevs i C# med hjälp av MSTest då en tidigare undersökning gjord av 

Mittuniversitetet visade på att de befintliga kunskaperna inom företaget kring bland annat 

skriptspråk var viktigt att väga in vid val av metod. Detta främst för att förenkla testprocessen 

snarare än att göra den mer komplicerad, vilket ett främmande skriptspråk kan göra. Denna 

prototyp togs fram för Microsoft-systemen hos CDMI, och därav fanns kunskaper kring C# 

sedan tidigare. Dessa faktorer, tillsammans med att CDMI tidigare testat andra verktyg som 

UFT, bidrog till att MSTest ansågs mer lämpligt i detta fall än någon av de andra verktygen. 

 

Testerna schemalades att köras varje kväll när aktiviteten var låg på avdelningen. 

Integrations- och regressionstester är som tidigare nämnt ganska krävande och kan ta lång tid 

att genomföra, därav valet att låta testerna köra kvällstid. Dessutom har CDMI som nämns i 

kapitel 2.12 endast fyra releaser per år, vilket medför att tester inte behöver köras efter varje 

kodändring som görs. Skulle releaser ske oftare, kanske redan efter varje kodändring, skulle 

detta behöva ses över och då behöva köras automatiskt efter varje kod-incheckning. 

Samtidigt vill problem upptäckas så tidigt som möjligt i processen för att kunna åtgärda 

dessa. En lösning kan då vara att köra de automatiska testerna i samband med lyftet till nästa 

testmiljö. Om testerna då misslyckas i den miljön koden körs i nu, ska det inte lyftas vidare 

till nästa. 

 

Avdelningen har många system med många beroenden. Detta resulterar i många tester, och 

även dessa innehåller beroenden till andra system. För att underlätta hanteringen av tester 

samt avgöra vilka tester som berör vilka system bör det finnas en tydlig struktur. I 
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prototypens fall gjordes detta genom att tillämpa en namnstandard på testerna. Denna 

namnstandard inkluderade vilket system som testades, och vilken/vilka delar av systemet som 

testerna omfattade.  

 

Prototypen innehöll bland annat tester som fokuserade på XML- och textfiler. Dessa typer av 

tester är generellt enhetstester eftersom de inte har några beroenden, eller hänger ihop med 

något annat system, beskrivet i punkt 2.1. I CDMI:s fall användes dock dessa filer för 

kommunikation mellan system, t.ex. i systemen OFFE och PARI. Därav ansågs dessa filer 

relevanta att ta med i prototypen och arbetet.  

 

Gränsdragningar mot externa system som nämns i punkt 4.2.2.4 exkluderades inte, för att 

fullständiga systemintegrationstester var lämpligt. Alternativt kunde sådana beroenden 

mockas bort, för att endast testa avdelningens egna kod. Dock anses detta inte vara speciellt 

pålitligt och liknar mer enhetstester, då tester kan lyckas trots att något allvarligt fel uppstått 

som har med det externa systemet att göra. Detta kan exempelvis vara att ett anrop mot det 

externa gränssnittet har ändrats, eller att det ligger nere. Syftet med integrationstester är att 

säkerställa integrationen mellan olika system, och att då exkludera vissa ansågs inte vara 

logiskt. Dock kan det vara så att gränsdragningar mot utomstående system inte testas 

fullständigt, utan endast i form av att vid ett visst indata till gränssnittet få ett förväntat utdata 

tillbaka.  

 

I punkt 2.7 diskuteras databaser i ett välkänt tillstånd, och i metoden beskrivs det att det 

tillvägagångssättet som valdes var att göra en “Set Up and Tear Down”-lösning. Detta val 

innebar att data i t.ex. testerna i OFFE var data som genererades i testet, och inte 

produktionsdata. Anledningen till detta var främst tidsbegränsning, då avsevärt med 

infrastruktur och logik behövde implementeras för att använda produktionsdata. Det kan dock 

anses att tester med fördefinierat data inte är fullständiga integrationstester. I och med att 

detta var ett välkänt problem valdes det att skriva testerna så dataoberoende som möjligt. Att 

införa automatiska tester med produktionsdata är ett alternativt tillvägagångssätt, som kräver 

mer resurser, men kan medföra högre testkvalité. Detta kan då exempelvis göras med hjälp av 

referenstester.  

 

Resultatet visar på en prototyp som trots underhåll, inte behöver mänsklig involvering för 

själva utförandet av testerna. Detta medför att testprocessen kan bli avsevärt effektiviserad i 
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längden. Dock behöver detta inte nödvändigtvis betyda att det bidrar till mindre arbeten eller 

jobbmöjligheter. Ekonomiskt sett medför prototypen ingen extra kostnad för avdelningen, 

utan kan snarare medföra en ekonomisk vinst då syftet med bra testning är att öka kvalitén på 

kod. Tidigare arbeten visar även på detta och att ökad kvalité i sin tur kan medföra mindre 

driftstörningar och oväntade fel som kan kosta ett stort företag som Handelsbanken avsevärt. 

Elförbrukning är en faktor som beroende på slutgiltig implementation kan påverkas. Om 

avdelningen skulle gå mot fler releaser som sker oftare, alltså Continuous Delivery, kan tester 

behöva köras betydligt oftare än en gång per dag som i nuläget. Detta medför naturligtvis en 

ökad elkonsumtion, då en eller flera servrar måste köra testerna ofta. Prototypen medför även 

den en något ökad elkonsumtion då integrations- och regressionstester generellt inte kördes 

speciellt ofta av avdelningen, så den regelbundna testningen som prototypen medför kan 

bidra till högre elförbrukning.  Inga sociala eller etiska aspekter anses påverkas av detta 

arbete. 

 

I arbetet insågs det också att det svåraste med att automatisera tester inte var själva 

införandet, då det finns verktyg och ramverk att ta hjälp av, utan snarare att underhålla och 

uppnå en standard där det faktiskt effektiviserar arbetet och inte tvärtom. Det behövdes en 

tydlig testprocess, som fanns på Handelsbanken generellt, men inte var lika bra genomförd på 

just CDMI. En bra och tydlig testprocessen är dock inte hela lösningen. Utöver detta krävs 

det att testfallen är definierade på ett bra sätt, där testerna täcker all kod som ska testas. 

Resultatet av utförandet av testerna hänger på dessa testfall. Testfallen måste även 

underhållas och uppdateras för att fungera på lång sikt. Förutom att tydligt definiera testfall 

och ha omfattande tester bör enhets- och integrationstester tydligt skiljas på.  

 

Verktygen och ramverken som valdes var med avseende på att det var utvecklarna själva som 

skulle skriva testerna, mer specifikt utvecklare i Microsoft miljön. Skulle det vara så att 

avdelningen i framtiden väljer att anställa eller sätta upp ett dedikerat testteam istället för 

dagens lösning, kan det vara så att verktygen inte längre är de mest lämpliga. I detta läge kan 

verktygen som togs upp i bakgrunden och valdes bort i metodvalet vara intressanta. Eftersom 

att Jenkins kan integreras med alla de nämnda verktygen, nämnt i rubrik 2.10.1, är det snarare 

så att prototypen som tagits fram är mer av en riktlinje, eller ett slags ramverk, än en 

standard. Detta är delvis på grund av att Jenkins är relativt oberoende av vilka verktyg eller 

ramverk som används, då logiken är densamma.  
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Generellt anses målen med arbeten vara uppfyllda på ett sätt som under omständigheterna är 

tillfredsställande. En prototyp för automatiska integrations- och regressionstester 

innehållande tester av gränsdragningar, tjänster och filer togs fram som passar 

organisationen. Prototypen är realistisk i mening att den faktiskt kan komma att användas 

inom snar framtid av avdelningen och löser, till stor del, de problem som arbetet fokuserat på. 

Det resultat som arbetet genererade är i stora drag det som förväntades i början av arbetet, 

utan avseende till specifika verktyg. Det kommer alltid att finnas förbättringsmöjligheter och 

förändringar att göra, då IT-branschen ständigt utvecklas och nya teknologier tas fram.  
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5 Slutsatser 
Utifrån förstudien visade det sig att en egen implementation av automatiska tester med 

befintliga ramverk och tekniker var det bästa sättet för att kunna svara på huruvida CDMI 

kunde införa testautomatisering utifrån deras förutsättningar. Testautomatisering gick att 

införa med hjälp av diverse verktyg utifrån förutsättningarna och önskemålen CDMI hade. 

Förutom en testprocess anpassad till avdelningen, krävdes det även att testfall var 

väldefinierade och omfattande för att säkerställa att programkoden testades fullständigt.  

 

Automatiska tester är till för att effektivisera och förbättra testprocessen. Detta kan dock 

bidra till en ökad klimatpåverkan då tester som körs ofta kräver datorkraft som inte tidigare 

behövts. Prototypen medför i det implementerade stadiet ingen extra kostnad för avdelningen, 

då ingen extra personal eller licens behövs. Genom att upptäcka fel i programvara tidigt i 

utvecklingsprocessen kan produktionsstopp orsakat av fel undvikas, och därmed minska 

kostnader för akuträttningar, tillfälliga stopp av tjänster samt bidra till ökat förtroende hos 

kunder.   

 

CDMI bör till en början ta fram en definierad testprocess, där det är tydlig vem som 

definierar testfallen, skriver testerna samt vem som har ansvar för att hålla dessa uppdaterade. 

När grundläggande implementation av testautomatisering, som bevisades i detta arbete, är 

välfungerande och effektivt kan det även vara intressant att undersöka möjligheterna för att 

även automatisera generering av testfall, för ytterligare effektivisering. Med detta menas det 

att utifrån källkod och tjänster, kan lämpliga testfall automatisk genereras. Till sist kan övriga 

typer av tester inkluderas i automatiseringen, som bland annat enhetstester och GUI-tester.  
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